
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 24/20-10-2022 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  476/2022 

 

ΘΕΜΑ 7ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςη μελζτησ και του τρόπου ανάθεςησ τησ προμήθειασ 
«Προμήθεια αδρανϊν υλικϊν για τισ ανάγκεσ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Λζςβου»   
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ τησ προμήθειασ «Προμήθεια 
αδρανϊν υλικϊν για τισ ανάγκεσ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Λζςβου» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 20 Οκτωβρίου 2022, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 12:00, ο Ρρόεδροσ του 
Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ κάλεςε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν 
επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι 
μεικτι (δια ηϊςθσ και ταυτόχρονα με τθλεδιάςκεψθ) ςυνεδρίαςθ, μετά τθν υπ’ 
αρικ. 24/14-10-2022, ζγγραφθ πρόςκλθςθ του, που επιδόκθκε ςε κακζνα 
ςφμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 
Α’/1980) περί «Κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και 
Αποχετεφςεωσ». 
Στθ ςυνεδρίαςθ ζχουν προβλεφκεί και τθροφνται τα απαραίτθτα μζτρα που 
προβλζπονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 του ν.4954/2022 - Λιψθ 
αποφάςεων ςυλλογικϊν οργάνων Ο.Τ.Α. α' βακμοφ και διοικθτικϊν ςυμβουλίων 
εποπτευόμενων νομικϊν τουσ προςϊπων κατά το διάςτθμα ιςχφοσ των μζτρων 
αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθρουμζνων όλων των εν ιςχφ 
υγειονομικϊν μζτρων. 
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυμμετείχαν και διλωςαν παρόντα οκτϊ (8) μζλθ και ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ 2. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ 

3. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ 3. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

4. ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ 4. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ 

5. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ 

6. ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (αναπλ.) 6. ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΣΣΗΣ 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΜΕΩ 
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ 

7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΗ   

8. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

κθρφχκθκε από τον Αντιπρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Διμθτρα Σκοπελίτου, γραμματζασ του Δ.Σ. για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου. 
 
 Λόγω απουςίασ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, προεδρεφει τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ο  Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. κ. Αλάνθσ Γεϊργιοσ.  
 
 Ο Αντιπρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 7ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το 
λόγο ςτθ Γενικι Διευκφντρια θ οποία ενθμερϊνει τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν ειςιγθςθ 
τθσ υπθρεςίασ με κζμα: α) τθν ζγκριςθ μελζτθσ και του τρόπου ανάκεςθσ τθσ 
προμικειασ «Ρρομικεια αδρανϊν υλικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου» και 
β) τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια 
αδρανϊν υλικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου». 
  
 Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, θ οποία 
περιλαμβάνεται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά, μετά τθν οποία 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 
1. Τισ διατάξεισ του ιδρυτικοφ νόμου Ν. 1069/1980 «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςίν 

Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4483/17 «υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν 
Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) - υκμίςεισ ςχετικζσ με τθν 
οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το προςωπικό των Ο.Τ.Α. - 
Ευρωπαϊκοί Πμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ - Μθτρϊο Ρολιτϊν και άλλεσ 
διατάξεισ»  

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (Ρροςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και Σ14/25/ΕΕ) και 
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ειδικότερα το βιβλίο ΙΙ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων από 
ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. και 
ειδικότερα τα άρκρα 2 παρ. 1.9.(β), 224 και 328. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, 
απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και 
τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν 
υγεία.» 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) «υκμίςεισ για τθν Τοπικι 
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςι και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ» -  ενςωμάτωςθ 
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ¨  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4585/18 (ΦΕΚ 
Α’ 216/24-12-2018) “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ και ειδικότερα το άρκρο 26 που τροποποιεί το άρκρο 6 του Ν. 
4071/12 (Α’ 85) ωσ εξισ: ¨Πμοιεσ ι ομοειδείσ δαπάνεσ, δφνανται να εγγραφοφν 
ςε ξεχωριςτζσ πιςτϊςεισ, κατά Ειδικό Φορζα και ΚΑΕ, ςτον εγκεκριμζνο 
προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ ι του Διμου ι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεςτοφν 
αυτοτελϊσ, εφόςον αφοροφν ςε διαφορετικζσ περιφερειακζσ ι δθμοτικζσ 
ενότθτεσ, αντιςτοίχωσ¨. 

5. Τθν υπ’ αρικ.: 89/2022 μελζτθσ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια αδρανϊν υλικϊν 
για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου», προχπολογιςμοφ 23.100,00€ (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.), όπωσ ςυντάχκθκε από το Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ ΔΕΥΑΛ και 
κεωρικθκε αρμοδίωσ. 

6. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Κ Α Σ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Θ Φ Ι Α  

I. Εγκρίνει τθν υπ’ αρικ. 89/2022  μελζτθ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια 
αδρανϊν υλικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου»,  προχπολογιςμοφ 
23.100,00 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), όπωσ ςυντάχκθκε από το Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ 
ΔΕΥΑΛ. 

II. Εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ υπό τον τίτλο «Ρρομικεια αδρανϊν 
υλικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου»,  προχπολογιςμοφ 23.100,00 € 
(χωρίσ Φ.Ρ.Α.), με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 328, ςε προμθκευτι φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο που ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν εκτζλεςθ 
τθσ προμικειασ. 

III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ φψουσ 3.500,00 € (χωρίσ  Φ.Ρ.Α.) 
για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ 
ΔΕΥΑΛ ζτουσ 2022 για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ «Ρρομικεια αδρανϊν 
υλικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου» από τουσ κωδικοφσ: 
Κ.Α.: 25.06.010.00     ποςό: 1.500,00  €   
Κ.Α.: 25.06.012.00                ποςό:  2.000,00 € 
Κ.Α.: 54.00.200.00     ποςό:     595,00 €  (Φ.Ρ.Α.)   
Α.Α.Υ.: 878/20-10-2022         (ΑΔΑ: 96ΖΟΟΚΡΛ-ΖΥ9) 
 
Το υπόλοιπο ποςό δεςμεφεται από τον προχπολογιςμό του οικον. ζτουσ 2023. 
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Το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα. Ανδρεαδζλλθ Βαςιλικι ψθφίηει "ΛΕΥΚΟ" 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 476/2022 

 
Στθν Γενικι Διευκφντρια ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ 
παραπζρα ενζργεια. 
 
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:  
 

Ο ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
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